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ขั้ น ต อ น แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห้ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น  

  

  
  

 

กระบวนการให้บริการ เวลาปฏิบัติงานเดิม เวลาที่ปรับลด 

ส านักปลัด 
  

ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 1 วัน / ราย ทันที 

รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  -ขั้นตอนการรับเรื่อง 
  -ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา 

10 นาที / ราย 
แจ้งตอบภายใน 7 วัน 

5 นาที / ราย 
แจ้งตอบภายใน 5 วัน 

ขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  15 นาที / ราย 5 นาที / ราย 

ขออนุญาตใช้สถานที่ราชการ 30 นาที / ราย 15 นาที / ราย 

ขอจดทะเบียนพาณิชย์ 20 นาที / ราย 10 นาที / ราย 

ขอใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติ 

5 วัน / ราย 3 วัน / ราย 

กองคลัง 
  

ขออนุญาตประกอบกิจการ การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย 

15 วัน / ราย 7 วัน / ราย 

การจัดเก็บภาษปีูาย 5 นาที / ราย 2 นาที / ราย 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5 นาที / ราย 2 นาที / ราย 

การจัดเก็บภาษบีํารุงท้องที่ 5 นาที / ราย 2 นาที / ราย 

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 15 วัน / ราย 7 วัน / ราย 

ส่วนโยธา 
  

ขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง
อาคาร 

13 วัน / ราย 7 วัน / ราย 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิง ประเภทที่ 2 

3 วัน / ราย 1 วัน / ราย 

กองสวัสดิการสังคม 
  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10 นาท ี/ ราย 4 นาที / ราย 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 10 นาท ี/ ราย 4 นาที / ราย 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 10 นาท ี/ ราย 4 นาที / ราย 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
1.ส านักงานปลัด 
 1.1 การช่วยเหลือสาธารณภัย 

 
 

 
 
 
                   แจ้งเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 

- อัคคีภัย 
- อุทกภัย 
-    วาตภัย 
 
 
 
 

ขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย  เวลาปฏิบัติงานเดิม  1  วัน 
เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ปฏิบัติทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าทีง่านป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภัย น าเสนอผู้บริหาร 

ออกช่วยเหลือ 
ในทนัที 
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 1.2 การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ทันที และแจ้งตอบรับให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 5 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขยีนค าร้องพร้อมย่ืนเอกสาร 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบด าเนินการ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

แจ้งผลการด าเนินการ 
 

แจ้งหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
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 1.3 การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 เวลาปฏิบัติงานเดิม 15 นาที เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด ภายใน 5 นาทีต่อราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขยีนค าร้องพร้อมย่ืนเอกสาร 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบด าเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
ช าระค่าธรรมเนียม(ถ้าม)ี 

ให้ข้อมูลข่าวสาร 
 

แจ้งหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
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 1.4 การขออนุญาตใช้สถานที่ราชการ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้สถานที่ราชการ  
แจ้งตอบรับให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 นาที 

 
 ค่าธรรมเนียมในการขอใช้สถานที่ราชการตาม ระเบียบ อบต.บ้านกลาง ว่าด้วยการใช้สถานที่ราชการ
ของ อบต.บ้านกลาง พ.ศ. 2552 
 1. เอกชน ชั่วโมงละ 300 บาท   
 2. ส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ  ชั่วโมงละ   50 บาท 
 หมายเหตุ  ส่วนราชการอาจพิจารณาให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบํารุงหรือคิดตามความเหมาะสม             
โดยนายก อบต.เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขยีนค าร้องขอใช้สถานทีร่าชการ 

ผู้บังคบับัญชาพจิารณาอนุญาต 

ช าระค่าบ ารุง 

เสนอผู้บังคบับัญชา 
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 1.5 การขออนุญาตประกอบกิจการ การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการ การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย   
เวลาปฏิบัติงาน 7 วันต่อราย 

 
เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
2. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่ืนค าขอ ตรวจสอบค าขอ 
พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

 

ตรวจสอบสถานทีป่ระกอบการ 
 

แจ้งผู้ประกอบการรับออกใบอนุญาต 

ช าระค่าธรรมเนียม  
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 

ที ่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/หน่วย) 
1. 

 
อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา (20) (4) 
 
1. ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
          1.1 เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและ
ลูกบาศก์เมตรต่อๆไป 
          1.2 เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ  1  ลูกบาศก์เมตร) 
 
2. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
          2.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือนที่มีปริมาณ
วันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร 
                 (1) วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร 
                 (2) วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ 20  ลิตร  
หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร 
          2.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน  
500  ลิตร  แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
                 (1) เกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
                 (2) เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ  
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 
          2.3 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 
                 (1) ครั้งหนึ่งๆ  ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
                 (2) ครั้งหนึ่งๆ  เกิน 1 ลูกบาศก์เมตรค่าเก็บและขน
ทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 
 
3. ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
          3.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
                 (1) กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไม่เกิน 2 กิโลกรัมหรือมี
ปริมาณไม่เกิน 13 ลิตร 
                 (2) กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัมหรือมี
ปริมาณเกิน 13 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ 2 กิโลกรัม หรือทุกๆ 13  
ลิตร หรือเศษของแต่ละ 2 กิโลกรัม หรือแต่ละ 13 ลิตร 
 

 
 

 
ลูกบาศก์เมตรละ  200  บาท 
 
                      150  บาท 
 
 
 
 
 
เดือนละ  20  บาท 
เดือนละ  40  บาท 
 
 
 
เดือนละ  1,500  บาท 
เดือนละ  1,500  บาท 
 
 
ครั้งละ  100  บาท 
ลูกบาศก์เมตรละ  100  บาท 
 
 
 
 
เดือนละ  300  บาท 
 
เดือนละ  300  บาท 
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ที ่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/หน่วย) 
           3.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 

                 (1) ค่าเก็บและขนต่อครั้ง 
                 (2) กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม หรือ 
มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดอัตราเพ่ิมขึ้น 
                 (3) กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน 75 กิโลกรัม  หรือ 
เกิน  500 ลิตร  ให้คิดค่าเก็บขนเพ่ิมขึ้นในอัตราทุกๆ  75  กิโลกรัม  
หรือทุกๆ 500 ลิตร หรือเศษของ 75 กิโลกรัม หรือ 500  ลิตร 
 

 
ครั้งละ  2,500  บาท 
ครั้งละ  300  บาท 
 
หน่วยละ  300  บาท 

2. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
 
1. ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา 19 โดยทําเป็นธุรกิจ หรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 
          1.1 รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป 
          1.2 รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป 
          1.3 รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
          1.4 รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 

 
 
 
 
ฉบับละ  5,000  บาท 
ฉบับละ  5,000  บาท 
ฉบับละ  8,000  บาท 
ฉบับละ  8,000  บาท 
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 1.6 การขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์  เวลาปฏิบัติงาน 10 นาทีต่อราย 

 
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
 ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติ
บุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย  ซึ่งประกอบ
กิจการ อันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด 
 

พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ คือ 
          1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 
          2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขาย
ได้เป็นเงินตั้งแต ่20 บาทข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 
          3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทําการเก่ียวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็
ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป 
          4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ 
ขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไปหรือในวันหนึ่งวันใดมี สินค้า
ที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 
 
          5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจําทาง การขนส่งโดย
รถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้

ย่ืนค าขอ พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

ออกใบทะเบียนพาณชิย์ 

ช าระค่าธรรมเนียม 
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กู้ยืมเงิน การ รับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน 
การทําโรงรับ จํานํา และการทําโรงแรม 
          6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ 
ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 
          7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
          8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ 
อินเตอร์เน็ต ให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 
โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
          9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต 
          10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
          11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
          12. การให้บริการตู้เพลง 
          13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและ
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง  
 

พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
          มีพาณิชยกิจบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ 
          1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย 
          2. พาณิชยกิจเพ่ือการบํารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 
          3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 
          4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 
          5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 
          6. พาณิชยกจิซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ 
                  6.1 พาณิชยกิจซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ
จดทะเบียนที่เป็นนิตบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทและ ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการเกีย่วกับการประกอบธุรกิจ ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้น
พาณิชยกิจต่อไปนี้ ซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วน จํากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญจด
ทะเบียน ได้แก่  
                            (1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี 
หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 
                            (2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
                            (3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ตให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อ
ขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
                            (4) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต 
                            (5) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
                            (6) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
                            (7) การให้บริการตู้เพลง 
                            (8) โรงงานแปรสภาพ และสลักและการทําหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่ง 
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งาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
                  6.2 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515  
          7. พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนตาม 1-5 ซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 
 

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
ที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในท้องที่ตําบลบ้านกลาง 
 

ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
         1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ 
         2. การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
         3. เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ 
         4. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย  

 

หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
         1. ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแต่กรณี 
         2. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สํานักงานในที่เปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย 
         3. ต้องจัดให้มีปูายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสํานักงานแห่งใหญ่และสํานักงานสาขา
โดย เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ปูายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและ
ชัดเจน จะมีอักษร ต่างประเทศในปูายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อท่ีจดทะเบียนไว้ หากเป็นสํานักงาน
สาขาจะต้องมีคําว่า “สาขา" ไว้ด้วย 
         4. ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคําสั่งของนายทะเบียน 
         5. ต้องอํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าทําการตรวจสอบใน
สํานักงานของผู้ประกอบกิจการ 
 

บทก าหนดโทษ 
1. ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคํา ไม่ยอมให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เข้า ไปตรวจสอบในสํานักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียน
อันเป็นความผิด ต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
         2. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคําร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่
สํานักงาน ที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดทําปูายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีก
วันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทําการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือ
กระทําการทุจริตอ่ืนใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบ
ทะเบียน พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจด
ทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 
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4. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝุาฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจํา 

 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
การขอดําเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
         1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท 
         2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท 
         3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท 
         4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท 
         5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท 
         6. ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง  
     ฉบับละ 30 บาท 
 

เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ 
 1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 2.  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 3.  แผ่นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ 
 4.  ใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับจริง (กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ,เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 
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 1.7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
เวลาปฏิบัติงาน 3 วันต่อราย 

 
 ค่าธรรมเนียม 
 1. ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ตู้ละ 100 บาท 
 2. ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ปีละ 100 บาท  
 
 เอกสารประกอบการขอใบอนุญาต 
 1. สําเนาบัตรประชาชน 
 2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
 3. แผนที่สถานที่ตั้งตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 

ย่ืนค าขอ ตรวจสอบค าขอ 
พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

 

ตรวจสอบสถานทีป่ระกอบการ 
 

แจ้งผู้ประกอบการรับออกใบอนุญาต 

ช าระค่าธรรมเนียม  
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2.กองคลัง 
 2.1 งานจัดเก็บภาษีป้าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการชําระภาษีปูาย  เวลาปฏิบัติงานเดิม 5 นาทีต่อราย   
เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด 2 นาทีต่อราย 

 
การจัดเก็บภาษีป้าย 

 

1. ป้ายท่ีต้องเสียภาษี 
  1.1 ปูายที่ต้องเสียภาษีปูาย ได้แก่ ปูายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า 
หรือ ประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 
  1.2 ไม่เป็นปูายที่ได้รับการยกเว้นภาษีปูาย 
 

2. ป้ายท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก ่
  2.1 ปูายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ 
  2.2 ปูายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรอืที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า 
  2.3 ปูายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
  2.4 ปูายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 
  2.5 ปูายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่งเป็น
ที่รโหฐาน ทั้งนี้เพ่ือหารายได้ และแต่ละปูายมีพ้ืนที่ไม่เกินที่กําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2542) กําหนดว่าต้องเป็นปูายที่มีพ้ืนที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 
2542) แต่ไม่รวมถึงปูาย ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
  2.6 ปูายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
  2.7 ปูายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นํารายได้ส่งรัฐ 

ผู้มีหน้าที่ช าระ

ภาษี 

เอกสารส าหรับการย่ืนภาษ ี

๑.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

๒.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปี
ท่ีผา่นมา 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกขอ้มูลในแบบพร้อมแนบเอกสารยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

ภาษีป้าย 
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  2.8 ปูายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  2.9 ปูายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่
แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
  2.10 ปูายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
  2.11 ปูายของวัด หรือผู้ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
  2.12 ปูายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
  2.13 ปูายที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ. 2510 กําหนด
ปูายที่ได้รับการยกเว้นภาษีปูายคือ 
  (1) ปูายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ 
  (2) ปูายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน 
  (3) ปูายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร 
 

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปูาย ได้แก่ 
  3.1 เจ้าของปูาย 
  3.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูาย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของ
ปูายนั้น ได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองปูายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีปูาย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองปูายนั้นได้ให้
ถือว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปูายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มี หน้าที่เสีย ภาษีปูาย
ตามลําดับ 
 

4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 
  4.1 เจ้าของปูายที่มีหน้าที่เสียภาษีปูายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูาย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี 
  4.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงปูายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงปูายใหม่แทนปูายเดิม 
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขปูายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีปูายเพ่ิมข้ึน ให้เจ้าของปูายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ปูายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงปูาย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 
 

5. การค านวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการค านวณภาษีป้าย 
  5.1 การคํานวณพ้ืนที่ปูาย 
   5.1.1 ปูายที่มีขอบเขตกําหนดได้ 
 
 
 
   5.1.2 ปูายที่ไม่มีขอบเขตกําหนดได้ 
   ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพ่ือกําหนด ส่วนกว้างที่สุด 
ยาวที่สุด แล้วคํานวณตาม 5.1.1 
   5.1.3 คํานวณพื้นท่ีเป็นตารางเซนติเมตร 
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  5.2 อัตราภาษีปูาย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 5.3 การคํานวณภาษีปูาย ให้คํานวณโดยนําพื้นที่ปูายคูณด้วยอัตราภาษีปูาย เช่น ปูายที่ต้องเสียภาษี 
มีพ้ืนที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นปูายประเภทที่ 2 ปูายนี้เสียภาษี ดังนี้ 10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 
400 บาท (10,000/500 X 20 = 400) 
 

6. หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย 
  เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนําผู้มีหน้าที่เสียภาษีนําหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษี (ภป.1) เท่าท่ีจําเป็นเพียงเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น 
  6.1 กรณีปูายที่ติดตั้งใหม่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปูายที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่ 
   1) บัตรประจําตัวประชาชน 
   2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
   3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
   4) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 
   5) ใบอนุญาตติดตั้งปูายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทําปูาย 
  6.2 กรณีปูายรายเก่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปูายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีปูายไว้แล้ว ควร
นําใบเสร็จรับเงินค่าภาษีปูายครั้งก่อนมาแสดงด้วย 
 

7. ขั้นตอนการช าระภาษี 
  7.1 ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีปูายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูาย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน 
  7.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเป็น 2 กรณ ีดังนี้ 
   1) กรณีที่ผู้เสียภาษีปูายประสงค์จะชําระภาษีปูายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปูาย 
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีปูายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีปูายว่าจะต้องเสียภาษีเป็น
จํานวนเท่าใด 
   2) กรณีผู้เสียภาษีปูายไม่พร้อมจะชําระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูาย พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจํานวนเงินภาษีท่ีจะต้องชําระแก่ผู้เสียภาษี 
  7.3 ผู้เสียภาษีต้องมาชําระเงินค่าภาษีปูายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้น
จะต้องเสียเงินเพ่ิม 
  7.4 การชําระภาษีปูาย 
   - เจ้าของปูายมีหน้าที่ชําระภาษีปูายเป็นรายปี ยกเว้นปูายที่แสดงปีแรก 
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   (1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
   (2) สถานที่ชําระภาษี 
    - สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายไว้ 
    - หรือสถานที่อ่ืนที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 
   (3) การชําระภาษีวิธีอ่ืน 
    - ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น 
    - ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
    - ส่งไปยังสถานที่ตาม (2) 
   (4) การผ่อนชําระหนี้ 
    1. ภาษีปูาย 3,000 บาทข้ึนไป 
    2. ผ่อนชําระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน 
    3. แจ้งความจํานงเป็นหนังสือก่อนครบกําหนดเวลาชําระหนี้ 
     - ปูายติดตั้งปีแรก 
     - คิดภาษีปูายเป็นรายงวด 
     - งวดละ 3 เดือน 
     - เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี 
      งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 % 
      งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 % 
      งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 % 
      งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม = 25 % 
 

8. เงินเพิ่ม 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปูายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
  8.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีปูาย
เว้นแต่ กรณีที่เจ้าของปูายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการ
ละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษีปูาย 
  8.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายโดยไม่ถูกต้อง ทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีปูายลดน้อยลงให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีปูายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของปูายได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการภาษีปูายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 
  8.3 ไม่ชําระภาษีปูายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีปูาย เศษ
ของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นําเงินเพ่ิมตาม 8.1 และ 8.2 มาคํานวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ด้วย 
 

9. บทก าหนดโทษ 
  9.1 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปูาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  9.2 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท - 50,000 บาท 
  9.3 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนปูายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีปูายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบ
กิจการต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
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  9.4 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับปูายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

10. การอุทธรณ์การประเมิน 
  เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การ
ประเมิน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมินผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งคํา
วินิจฉัยอุทธรณ์ 
 

11. การขอคืนเงินภาษีป้าย 
  ผู้เสียภาษีปูายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดย
ยื่นคําร้อง ขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีปูาย 
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 2.2 งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เวลาปฏิบัติงานเดิม  5  นาทีต่อราย   
เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  2 นาทีต่อราย 

 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
1. ความรู้ทั่วไป  
 

1.1 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี 
ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี  ได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง ซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคารนั้น ๆ รวมถึงบริเวณต่อเนื่องกันซึ่ งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร 
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นําทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทน
นอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือนําไปให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม   

 

1.2 ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี 
1.  พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 
2.  ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ให้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง   
     ประเทศไทยที่ใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง 
3.  ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทํากิจการอันมิใช่เพื่อเป็น   
     ผลกําไรส่วนบุคคล  และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
4.  ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 
5.  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ  ซึ่งปิดไว้ตลอดปี  และเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อื่น 
     อยู่นอกจากคนเฝูาในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ  หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน 
6.  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บ 

ผู้มีหน้าท่ีช าระ

ภาษี 

เอกสารส าหรับการย่ืนภาษ ี

๑.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

๒.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผา่นมา 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกขอ้มูลในแบบพร้อมแนบเอกสารยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 
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     สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม  หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ 
 

1.3 การขอลดหย่อนค่าภาษี 
การลดหย่อนภาษี  การขอยกเว้นภาษี  การงดเว้น  การขอปลดภาษี   จะกระทําได้ตามกรณี 

ดังนี้ 
 -  ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายให้ลดค่ารายปีของทรัพย์สิน
นั้นตามส่วนที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ทําข้ึน  แต่ในเวลา 

นั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ต้องเป็นที่ซ่ึงยังใช้ไม่ได้  (มาตรา 11) 
     -  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ  ซึ่งทําข้ึนในระหว่างปีนั้น  ให้ถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ   นั้นได้มีขึ้นและสําเร็จจนควรเข้าอยู่ 

ได้แล้วเท่านั้นมาเป็นเกณฑ์คํานวณค่ารายปี   (มาตรา 12) 
  - ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่สําคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก  เครื่องกระทํา
หรือเครื่องกําเนิดสินค้า   เพ่ือใช้ดําเนินการอุตสาหกรรม 

บางอย่าง  เช่น  โรงสี   โรงเลื่อย ฯลฯ  ขึ้นในโรงเรือนนั้น  ๆ  ในการประเมินให้ลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งสาม
ของค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น  รวมทั้งส่วนควบดังกล่าวแล้ว  (มาตรา 13) 

  - เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนได้รับความเสียหาย   เพราะทรัพย์สินว่างลง   
หรือทรัพย์สินชํารุดจําเป็นต้องซ่อมแซมส่วนสําคัญ เจ้าของ 

โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างมีสิทธิของลดค่าภาษีได้ โดยยื่นคําร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เป็นไปตามดุลพินิจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหาย หรือปลดค่าภาษีท้ังหมดก็ได้ 
 

 1.4    ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  คือ เจ้าของทรัพย์สิน แต่ถ้าที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ 
เป็นของคนละเจ้าของกัน เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ  ต้องเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

1.5 ก าหนดระยะเวลาให้ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี 
     ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  ต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 

1.6 ฐานภาษี 
         ฐานภาษี  คือ  ค่ารายปีของทรัพย์สิน 
 ค่ารายปี  หมายถึง  จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีท่ี   

ทรัพย์สินนั้นให้เช่า ให้ถือว่าค่าเช่าคือค่ารายปี  แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ทําให้พนักงานเจ้าหน้าที่เห็น
ว่า ค่าเช่านั้นมิใช่จํานวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้  หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สิน
ดําเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอ่ืน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมินค่ารายปีได้โดยคํานึงถึง
ลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พ้ืนที่ ทําเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์ 
 

1.7 อัตราภาษี 
อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปี 
 

2. ขั้นตอนการยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี 
2.1 การยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน  ให้ผู้รับประเมินกรอกรายการในแบบพิมพ์    
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(ภ.ร.ด.2) ตามความเป็นจริงตามความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว 
พร้อมทั้งลงวันที่  เดือน ปี และลงลายมือชื่อของตนกํากับไว้แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้ าหน้าที่  ณ สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง การส่งแบบพิมพ์  จะนําไปส่งด้วยตนเอง  มอบหมายให้ผู้อ่ืนไปส่งแทน  
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้   (ให้ถือวันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบพิมพ์) 
 

2.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี 
กรณีโรงเรือนรายเก่า  ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.2)   พร้อมใบเสร็จรับเงิน   

การเสียภาษีครั้งสุดท้าย  (ถ้ามี) 
      กรณีโรงเรือนรายใหม่  ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เคยยื่นแบบแจ้ง
รายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาก่อน  ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปี
ที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พร้อมหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้ 

-    สําเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน   หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน 
-    สําเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย  หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
-    หลักฐานการเปิดดําเนินกิจการ  เช่น  หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์  
     หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 
-    ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน 
-    สัญญาเช่าบ้าน 
-    หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์    
 

 2.3 การช าระภาษี 
       ให้ผู้รับประเมินที่ได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) นําเงินไปชําระภายใน 30 วัน  นับแต่วัน
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินโดยชําระภาษีได้ที่งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝุายพัฒนารายได้ 
กองคลัง สํานักงานเทศบาลนครลําปาง การชําระภาษีจะชําระโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือเช็ค 
ที่ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลนครลําปาง   และให้ถือเอาวันส่งทาง
ไปรษณีย์เป็นวันรับชําระภาษ ี
 

2.4 การผ่อนช าระภาษี 
  ผู้มีสิทธิขอผ่อนชําระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่เสียเงินเพ่ิมมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะขอผ่อนชําระค่าภาษีก็ได้ โดยวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนชําระนั้น
จะต้องมีจํานวนตั้งแต่เก้าพันบาทข้ึนไป 
           2. ได้ยืนแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งการการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของ
ปีนั้น 
  3. ได้แสดงความจํานงขอผ่อนชําระค่าภาษีเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภายใน  30  วัน  
นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 

2.5 เงินเพิ่ม 
เงินภาษีค้างชําระให้เพ่ิมจํานวนตามอัตรา  ดังนี้ 
1. ถ้าชําระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน  ให้เพ่ิมร้อยละ  2.5  ของค่าภาษีท่ีค้าง 
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2. ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน  ให้เพ่ิมร้อยละ   5   ของค่าภาษีท่ีค้าง 
3. ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน  ให้เพ่ิมร้อยละ  7.5   ของค่าภาษีท่ีค้าง 
4. ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน  ให้เพ่ิมร้อยละ   10  ของค่าภาษีที่ค้าง 
ถ้ามิได้มีการชําระค่าภาษีและเงินเพ่ิมภายในสี่เดือน   ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็น

หนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชําระค่าภาษี  เพ่ือนําเงินมาชําระเป็นค่าภาษี  
เงินเพ่ิม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยมิต้องของให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 
       ถ้าค่าภาษีค้างอยู่และยังมิได้ชําระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเจ้าของใหม่โดย
เหตุใดๆ ก็ตาม  เจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนั้นร่วมกัน  (มาตรา 45) 
 

2.6 การอุทธรณ์ภาษี 
เมื่อผู้รับประเมิน  ได้รับแจ้งกาประเมินแล้วไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย 

เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง  หรือเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป ก็มีสิทธิยื่นคําร้องของให้พิจารณาการประเมินใหม่  
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
       โดยกรอกในแบบพิมพ์  (ภ.ร.ด.9)  ยื่นแบบดังกล่าวที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
กลาง ภายใน  15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากพ้นเวลาดังกล่าว  ผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะ
ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และไม่มีสิทธินําคดีข้ึนสู่ศาลเว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมด
สิทธินั้น 
       เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้ว  ผลเป็นประการใดจะแจ้งคําชี้ขาดไปยังผู้ยื่นคําร้องอุทธรณ์
เป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้รับประเมินเห็นด้วยหรือไม่พอใจในคําชี้ขาดดังกล่าว  ย่อมมีสิทธินําคดีไปสู่ศาลเพ่ือ
แสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องก็ได้ แต่ต้องภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้งความให้ทราบคําชี้
ขาดนั้น 
 

2.7 บทก าหนดโทษ  
 มาตรา  46  ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความที่กล่าวไว้ในมาตรา  20  เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุ 

สุดวิสัย ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
        มาตรา 47 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ไม่แจ้งรายการเพ่ิมเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกร้อง ไม่นําพยานหลักฐานมาแสดง  หรือไม่ตอบคําถามเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามตามความในมาตรา  21  และ  22  ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าร้อยบาท 
  มาตรา  48  ผู้ใด 

(ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ  หรือให้ถ้อยคําเท็จ  หรือตอบคําถามด้วยคําอันเป็น
เท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปีแห่ง
ทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี 

(ข) โดยความเท็จ  โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่
จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามท่ีควรก็ดี 

ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
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 2.3 งานจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ขั้นตอนการชําระภาษีบํารุงท้องที่  เวลาปฏิบัติงานเดิม  5  นาทีต่อราย   
เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด 2 นาทีต่อราย 

 
 

การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 
  ภาษีบํารุงท้องที ่หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตรา
ภาษีบํารุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ ได้แก่ พ้ืนที่ดิน และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของ
ที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 
 

ที่ดินที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก ่
  1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  2. ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้
หาผลประโยชน์ 
  3. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หา
ผลประโยชน ์
  4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ 
  5. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบ
ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
  6. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
  7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟูา หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ 
  8. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว 
  9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ 

ผู้มีหน้าท่ีช าระ

ภาษี 

เอกสารส าหรับการย่ืนภาษี 

๑.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

๒.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผา่นมา 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกขอ้มูลในแบบพร้อมแนบเอกสารยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

ภาษีบ ารุงท้องที่ 
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  10. ที่ดินที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การ
ระหว่างประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
  11. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานฑูตหรือสถานกงศุล ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 
  12. ที่ดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปีนั้น 
 

ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
  ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้อu3591 .ที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ 
สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคา
ปานกลางของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น 
 

อัตราภาษีและการค านวณภาษี 
  อัตราภาษี 
  1. อัตราภาษีบํารุงท้องที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา 
  2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาทให้เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาท
แรก เสียภาษี 70 บาท 
  3. ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษ ี10,000 บาท ต่อ 25 บาท 
  4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก 
   - เสียกึ่งอัตรา 
   - ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท 
   - ที่ดินว่างเปล่า เสียเพ่ิม 1 เท่า 
 

  การค านวณภาษ ี
  ภาษีบํารุงท้องที่ คํานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่กําหนด
ขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี 
  เนื้อท่ีดินเพ่ือคํานวณภาษี (ไร่) = เนื้อท่ีถือครอง - เนื้อท่ีเกณฑ์ลดหย่อน 
  ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ท้าย พ.ร.บ.ฯ 
 

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี 
  1. บัตรประจําตัวประชาชน 
  2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
  3. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
  4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 
  5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
  6. หนังสือมอบอํานาจกรณีท่ีให้ผู้อ่ืนมาทําการแทน 
  กรณีท่ีเป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภบท. 5 ให้นํา ภบท.5 ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดิน หรือ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้ายมาด้วย 
 
 



25 

 

ขั้นตอนในการติดต่อขอช าระภาษี 
  1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคา
ปานกลางที่ดิน 
   1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วย
หลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของ
ที่ดิน 
   2) เจ้าพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน                  
(ภบท.9 หรือ ภบท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเงินเท่าใด
ภายในเดือนมีนาคม 
   3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่
กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
  2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลง
ไป 
   1) เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ ต้อง
มายื่นแบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน
กําหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี 
   2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
   3) เจ้าหนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวน
เท่าใด 
  3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อน
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอ่ืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
   1) เจ้าของที่ดินยื่นคําร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
    2) เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้ 
   3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวน
เท่าใด 
   4) การขอชําระภาษีบํารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางาของที่ดินให้
ผู้รับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 

เงินเพิ่ม 
  เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
  1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีบํารุง
ท้องที่เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึง
การละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีบํารุงท้องที่ 
  2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีบํารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 
  3. ชี้เขตแจ้งจํานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ โดยทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษี
บํารุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีบํารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม 
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  4. ไม่ชําระภาษีบํารุงท้องที่ภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปีของจํานวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีบํารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่นําเงินเพ่ิมตาม ข้อ 1 - ข้อ 4 มารวมคํานวณ
ด้วย 
 

บทก าหนดโทษ 
  1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงท้องที่ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 6 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
  2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
  3. ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการสํารวจเนื้อที่ดิน หรือปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการเร่งรัดภาษีบํารุง
ท้องที่ค้างชําระหรือขัดขวางเจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  4. ผู้ใดฝุาฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคําหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือสั่ง
ให้ปฏิบัติการเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ หรือไม่มาให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่ง
เอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

การลดหย่อน/การยกเว้น/การลดภาษี 
 

การลดหย่อนภาษี มาตรา 22 
  บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้ที่ดิน
นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่ 
 (2) เขตเทศบาลตําบลหรือเขตสุขาภิบาล ให้ลดหย่อน 200 - 400 ตารางวา 
 (3) เขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลตําบลและเขตเมืองพัทยา ให้ลดหย่อน 50 - 100 ตารางวา 
 (4) ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อน ดังต่อไปนี้ 
   - ท้องที่ท่ีมีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อน 50 - 100 ตารางวา 
   - ท้องที่ท่ีมีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อน 100 ตารางวา - 1 ไร่ 
   - ท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่ 
  บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับลดหย่อนรวมกัน ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น การ
ลดหย่อนให้ลดหย่อนสําหรับที่ดินในจังหวัดเดียวกัน 
 

การยกเว้น การลดภาษี มาตรา 23 
  1. ปีที่ล่วงมาท่ีดินที่ใช้เพาะปลูกเสียหายมากผิดปกติ หรือ 
  2. เพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุพ้นวิสัย 
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเว้น หรือลดภาษีได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
การอุทธรณ์ การฟ้องศาล 
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  ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่
แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่
กรณีการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบํารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ขอคํา
วินิจฉัยอุทธรณ์หรือคําพิพากษาของศาลผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาล
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําแจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 

การขอคืนภาษีบ ารุงท้องท่ี 
  ผู้ที่เสียภาษีบํารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืน
ภายใน 1 ปีได้โดยยื่นคําร้องขอคืนภายใน 1 ป ีนับแต่วันที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ 
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 2.4 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  เวลาปฏิบัติงาน 7 วันต่อราย 
 

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   
หลักฐานประกอบการขอใบอนุญาต  
กรณีขออนุญาตรายใหม่  
  1. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต  
  2. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต  
  3. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ  
  4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจําตัวของผู้แทนนิติบุคคลหากผู้
ขอเป็นนิติบุคคล  
  5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ สามารถใช้
ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
  6. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถมาดําเนินการด้วยตนเอง (เอกสารตามข้อ 1 – 5 ถ่ายเอกสารและรับรองสําเนามาด้วย)  
 

กรณีต่อใบอนุญาต  
  1. บัตรประจําตัวผู้ได้รับใบอนุญาต  
  2. บัตรประจําตัวของผู้แทนนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล  

ย่ืนค าขอ ตรวจสอบค าขอ 
พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

 

ตรวจสอบสถานทีด่ าเนินการ 
 

แจ้งผู้ประกอบการรับออกใบอนุญาต 

ช าระค่าธรรมเนียม  
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  3. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แทนนิติบุคคลต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผู้แทนนิติบุคคล และเลข
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาต  
  4. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตไม่
สามารถมาดําเนินการด้วยตนเอง  
  5. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม  
 

กรณีแจ้งเลิกกิจการ  
  1. ใบอนุญาตฉบับเดิม  
  2. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรอง
สําเนา)  
 

กรณีใบอนุญาตช ารุดหรือสูญหาย  
  1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม และใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามแบบ อภ.5 (ถ้ามี) ที่ชํารุดใน
สาระสําคัญ  
  2. หลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย  
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3.กองช่าง 
  3.1 ขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลงอาคาร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลงอาคาร เวลาปฏิบัติงาน  7 วันต่อราย 
 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 

     การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลเสียก่อน จึงจะดําเนินการได้ ทั้งนี้เพราะองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีหน้าที่ควบคุมเพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การปูองกันอัคคีภัย การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอํานวยความสะดวกในการจราจร เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร 
 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านกลาง  มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   1. ให้ยื่นคําร้องขออนุญาต (ข.1) ทีส่่วนโยธา 
   2. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้ 
          - แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด 
          - ภาพถ่ายเอกสาร , สําเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด 
          - ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน , นส.3 ถ่ายต้นฉบับจริงทุกหน้า 1 ชุด 
          - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  
 
 
 
 

ผู้ขอย่ืนเอกสารพร้อมเอกสาร 

ออกหนังสือรับรอง 
(กรณีไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคาร) 

เสนอผู้บริหารอนุมตั ิ

ผู้ขอรับหนังสือ เอกสารส าหรับการยืน่ขอ 
๑.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

๒.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผา่นมา 
๔. แบบแปลนอาคาร 
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กรณีสร้างในที่ของบุคคลอ่ืน มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
         - หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน 
         - ภาพถ่ายเอกสาร สําเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด 
         - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  
 

กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีท าผนังร่วมกันกับบุคคลอ่ืนมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
         - หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทําผนังร่วมกัน 1 ชุด 
         - ภาพถ่ายเอกสาร สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอทําความตกลง 1 ชุด 
         - ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด 
         - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
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 3.2 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ประเภทที ่2 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภทที ่2 
เวลาปฏิบัติงาน 1 วันต่อราย 

 
 การเลิกประกอบกิจการหรือโอนกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ดําเนินการเลิกปะกอบกิจการหรือโอนกิจการ  
 

 เอกสารประกอบการขอใบอนุญาต 
 1. สําเนาบัตรประชาชน 
 2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
 3. แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบกจิการแจ้งการประกอบกจิการ
ควบคุมประเภทที ่๒ ตาม (แบบ ธพ.น.๑) 

 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

 ตรวจสอบแบบก่อสร้าง ตรวจสอบสถานที ่

ผลการตรวจเอกสารถูกต้องครบถ้วน ออกใบรับแจ้ง ตาม 

( แบบ ธพ.น ๒ ) ในวนัทีรั่บแจ้งทนัท ี

ผลการตรวจเอกสาร กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนแจ้งให้ผู้แจ้งทราบในวันท่ี
รับแจ้งเพ่ือน าไปแก้ไขให้ถูกต้องก่อน 
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4.กองสวัสดิการสังคม 
  4.1 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยเอดส์,ผู้พิการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ,ผู้ปุวยเอดส์,ผู้พิการ  
เวลาปฏิบัติงานเดิม - เวลาปฏบิัติงานที่ปรับลด  2 นาทีต่อราย 

 
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

 ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม – 
กันยายน 2562 จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2563 โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป
จากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 1. สัญชาติไทย 
 2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป 
(ปีงบประมาณ 2563) ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 และเดือน
มกราคม – กันยายน 2562 จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2563 โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพใน
เดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์) 
 3. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตตําบลบ้านกลาง 
 4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล 
อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน

เขยีนค าร้องพร้อมย่ืนเอกสาร 

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยเอดส์,ผู้พกิาร 

แจ้งผลการด าเนินการ 
 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสาร 
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สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือเทศบาล อบต.จัดให้เป็นประจํา ยกเว้นผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ตาม
ระเบียบ 
 ใช้เอกสารดังนี้ 
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 
 2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
 3. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์) จํานวน 1 ชุด 

 ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ โดยสามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ และหากผู้สูงอายุมีความ
ประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อ่ืน ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ ตัวจริงพร้อมสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
ของผู้รับมอบอํานาจ อย่างละ 1 ชุด 

 ยื่นเอกสารแล้วจะได้รับเงินเมื่อ ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี  จะ
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง) 

 ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงิน ดังนี้ 
 อายุ 60 -69 ปี จะได้รับ 600 บาท 
 อายุ 70 -79 ปี จะได้รับ 700 บาท 
 อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท 
 อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท 

 หมายเหตุ ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ อบต.ที่
เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน 
หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพที่
เทศบาลหรือ อบต.แห่งใหม่ ภายในวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายนของทุกปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือนตุลาคม 
ของปีถัดไป 

 การขอมีบัตรความพิการ 

 จดทะเบียนความพิการได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง หรือ สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 
 ใช้เอกสารดังนี้ 
 1.เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์สถานพยาบาลจากทางราชการ 
 2.บัตรประจําตัวประชาชน ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ายสําเนาจํานวน 1 ชุด (กรณียื่นแทน
ให้นําบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย) 
 3.ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน 1 ชุด 
 4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

 หลังจากจดทะเบียนความพิการแล้วนําบัตรประจําตัวคนพิการมาขึ้นบัญชีเพ่ือขอรับเงินความพิการที่
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําปรึกษาและแนะนําการขึ้น
บัญชีเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 

จดทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยความพิการรับขึ้นทะเบียนทุกเดือนตลอดทั้งปีและจะได้รับเงินในเดือนถัดไป 
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 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยชีพความพิการ 
 1. สัญชาติไทย 
 2. มีบัตรประจําตัวคนพิการ 
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตําบลบ้านกลาง 
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 5. ในกรณีผู้พิการเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจําคุกอยู่ในเรือนจํา ทัณฑสถาน หรือสถานคุมขังของกรม
ราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บังคับบัญชาการ หรือผู้อํานวยการตาม
สถานที่ที่อยู่ 

 ใช้เอกสารดังนี้ 
 1.สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 1 ชุด 
 2.สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
 3.สําเนาสมุดบัญชี (ออมทรัพย์) จํานวน 1 ชุด 

 หลักฐานสําหรับผู้อ่ืนยื่นแทน 
 1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 
 2.สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
 3.หนังสือมอบอํานาจ จํานวน 1 ชุด 

 เมื่อผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตลอดทั้งปี จะได้รับเงินในเดือนถัดไป 

 การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

 ผู้ปุวยเอดส์ คือ ผู้ปุวยที่แพทย์ได้รับรอง และทําการวินิจฉัยแล้ว 

 คุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ปุวยฯ 
 1. มีชื่ออยู่ในเขตตําบลบ้านกลาง 
 2. มีใบรับรองแพทย์ (แพทย์ต้องระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์) 

 ใช้เอกสารดังนี้ 
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 
 2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
 3. สําเนาสมุดบัญชี (ธกส.) จํานวน 1 ชุด 

 การยื่นคําขอรับการสงเคราะห์ สามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนแทนได้           
จะได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละ 500 บาท 


